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ŠTAFETOVÉ HRY 

D ti, ur it  znáte mravence. I když jsou malí, jsou velmi rychlí, houževnatí a pilní. Jejich pracovitost 
a spolupráce vede k dokonalému fungování jejich spole enství. Pokusíme se je napodobit p i našich štafetových hrách. 

ím lepší bude vaše píle a spolupráce v družstvu, tím lépe se vám bude da it a budete mít v tší radost z dosažených 
výsledk . 

Motivace:

Mí e (pro zpest ení je možné mí e m nit nap . gumové, nafukovací, kopací, medicinbaly atd.), kroužky, 
létající talí e, d ev né ty e cca 1m dlouhé, PET vršky, po et mí , kroužk  atd. = po tu štafet, mety na vyty ení dráhy 
pro každou štafetu (start a cíl), píš alka. 

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Vedoucí rozd lí d ti do stejn  po etných, p im en  vyrovnaných štafet (družstev). Ty si nastoupí 
v zástupech na startovní áru. Ve vzdálenosti 10 m od startu, naproti každé nastoupené štafet  jsou umíst ny mety 
(vzdálenost je možno p izp sobit prost edí, po tu 
d tí, jejich schopnostem a náro nosti úkol ). 
Na znamení vedoucího vyb hne z každého 
družstva první hrá  a ur eným zp sobem zdolá co 
nejrychleji úsek kolem své mety a vrátí se na start. 
Zde p edá štafetu druhému hrá i. Vít zí družstvo, 
ve kterém se p i pln ní úkolu nejrychleji vyst ídali 
všichni lenové. Družstvo je srovnané v zástupu 
a první hrá  (velitel) má ruku naho e, na znamení 
ukon ení štafety.

Úkoly: 
1. b h s mí em kolem mety nap . medicinbal;
2. kutálení mí e po zemi rukou;
3.  b h se dv ma mí i, které nese hrá  pod 

pažemi;
4. vedení mí e nohou;
5. driblování mí e v b hu;
6. poskoky s mí em mezi koleny;
7. pinkání nafouknutého mí e p ed sebou.
8. p enášení kroužku navle eného na ty ce;
9.  sb r PET vršk  do létajícího talí e – každé 

družstvo má po trase t i hromádky vršk , 
hrá  b ží s talí em a z každé hromádky vezme 
jeden vršek a dá na talí , ob hne metu a v cíli 
vršky vysype a p edá talí  dalšímu hrá i 
(obm na: talí  se postupn  plní).

Štafetový závod s r znými zp soby podávání 
mí e

Dv  stejn  po etná družstva nastoupí na metu. 
Hrá i stojí za sebou s rozestupy na p edpažení. 
Sout ží se v r zných zp sobech podávání mí e, 
který putuje od prvního k poslednímu hrá i. 
Poslední hrá  pak utíká s mí em p ed své družstvo 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, sociální a personální.

Zvládne jednoduché štafetové hry s mí em v r zném prost edí (t locvi na, h išt , voda) 
a postupn  obtížn jší štafetové závody i s pln ním úkol . Procvi uje rychlost a obratnost. U í se spolupráci s kamarády, 
povzbuzování k lepším výkon m a dodržování pravidel her.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

10 minut

as realizace

30–60 minut

Prostor

t locvi na, h išt , voda

Ro ní období

jaro, léto

Po et ú astník

10 a víc

V ková kategorie

3. t ída/9 let
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P i štafetových hrách musí být síly všech sout žících skupin (družstev) p ibližn  vyrovnané. Proto je 
pot eba rozd lit hrá e podle zdatnosti. Jestliže b hem hry n které družstvo stále vít zí a jiné naopak, vym te 
n které hrá e, aby se síly vyrovnaly. Pak má hra spád a nap tí.

Sout žní úkoly je nutno d tem názorn  p edvést. Tím zabráníme nedorozum ním a nesrovnalostem p i sout ži 
samotné.

P i štafetách ve vod  je nutné dbát zvýšené bezpe nosti. Sout ž realizujte pouze v m lké vod , kterou dob e znáte. 
Neplavce opat ete plavacími kruhy nebo rukávky.

Pozor na:

Moje poznámky:

a vše se opakuje tak dlouho, až se vyst ídají všichni lenové družstva (hrá , který závod za ínal, je zase první v ad ). 
Vedoucí každý úkol názorn  p edvede, odstartuje závod a dohlíží na správnost pln ní úkolu. Za každý úkol dostává 
družstvo body podle umíst ní.

Štafetové úkoly:
1. podávání mí e nad hlavou za sebe;
2. podávání mí e mezi nohama, z ruky do ruky; 
3. kutálení mí e mezi nohama, široké rozkro ení; 
4.  podávání mí e s oto kou v pase a st ídání pravá a levá 4. strana, první podá mí  za sebe vlevo, druhý vpravo, 

t etí vlevo atd. 

Štafety ve vod  (vhodné kombinovat se štafetami bez mí ): 
1. nesení mí e v m lké vod  kolem mety; 
2. plavání a postrkování mí e p ed sebou; 
3. lovení mí k  z vody a p inášení na b eh;
4. obeplout bójku
5. proplavat do t í tvrtin pono eným kruhem

Podle po tu družstev se ud lují body za spln ní úkolu. Sout ží-li ve štafetách 3 družstva: 1. získá 2 body, 2. získá 
1 bod a 3. 0 bod . Po skon ení štafetových sout ží se body družstev získaných za jednotlivé úkoly se tou. Družstvo 
s nejvyšším sou tem vyhrává. 

Po skon ení štafetových her vedoucí p ed nastoupenými družstvy vyhodnotí sout ž. Vyzvedne družstvo, jehož lenové 
výborn  spolupracovali. Družstv m, kterým se mén  da ilo, doporu í co zlepšit.

Dobrovolný úkol: Zkuste i jiné štafety bez mí e zam ené na pohyb nap . b h po zpátku, skákání na jedné noze, 
skákání snožmo, „traka “ ve dvojicích atd.

Závod dvou mí : 

D ti vytvo í dv  stejn  po etné ady stojící proti sob  s rozestupy mezi jednotlivci 1—1,5m. Na za átku hry dostanou 
mí  oba první hrá i z jednotlivých ad. Na pokyn vedoucího si ho za nou v ad  házet, až se mí  dostane k poslednímu 
hrá i. Nikdo nesmí být vynechán. Upadne-li n komu mí , musí jej zvednout, vrátí se s ním na své místo a teprve odtud 
p ihraje dalšímu. Družstvo, jehož mí  dojde na konec ady d íve, vít zí. P i opakování hry zvolíme p ihrávání opa ným 
sm rem. Závod opakujeme n kolikrát. P ihrávky budou postupn  rychlejší a p esn jší. M žeme také zm nit velikost 
mí e. ím menší mí , tím obtížn jší chytání.U zkušen jších hrá  m žeme zvolit delší vzdálenosti rozestup  mezi 
jednotlivými hrá i v adách.

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, P átelství, P ekonání

Autistické d ti je t eba dávat na konec družstva, aby si za  xovaly 
pravidla a prakticky vid ly, jak splnit zadaný úkol. Stejný p ístup je nutný 

dodržet u d tí s ADHD.

D tem s poruchou motoriky nebo d tem t lesn  hendikepovaným zadávat jinou roli p i sout ži – rozhod í, mety, 
starté i, hodnotitelé sout že…

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


